
Дали ја проверивте временската прогноза?

Дали имате облека за дождливо и ветровито време?

Дали имате доволно храна и пијалак?

Дали имате мапа и компас или GPS уред  ?

Дали оставивте податоци за вашата прошетка?

ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА

Кога одите на планинарење, користете го делот подолу за да ги 
внесете податоците   за вашата посета и да ги оставите на 
лицето за контакт. Не заборавајте, по враќањето, да стапите во 
контакт со истото лице за да ги споделите информациите.

Име и презиме:___________________________________________________

Адреса: __________________________________________________________

Датум: ___________________________________________________________
Каде имате намера да  одите? (Наведете област, планина, име 
на врвот, местото што е цел на вашето планинарење) 

Број на лица во групата: _________________________________________

Регистрација на возила:__________________________________________

Мобилен телефонски број: ______________________________________

Дали и каде планирате да престојувате или да преспиете?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Време во кое треба да се јави во службите за итни случаи ако 
не може да се воспостави контакт со  вас?
Да се алармира службата за итни случаи (ЦУК) на телефон 195

Кратки информации за турата

Следете ги  правилата
Дел од македонски планински региони се во приватна 
сопственост.

За среќа, поголемиот дел од сопствениците на земјиштето 
не се противат планинарите да поминуваат низ нивниот 
имот почитувајќи ги нивните права на приватност или 
други законски норми.

Сите планинари треба да ги следат овие едноставни 
правила:

  1. Почитувајте ги луѓето што  живеат и 
работат во селата, приватната сопственост, 
обработливото земјиште и  нивната околина.

2.  Паркирајте внимателно, не блокирајте и не 
попречувајте влезови - пристапи.

3.  Користете само добро поставени и бележени 
патеки.

4.  Доколку  е можно, побарајте дозвола, пред да 
преминувате низ  приватен имот.

5.  Ако имате куче со себе тоа треба да биде под 
строга контрола и не го пуштајте слободно.

6.  Избегнувајте оштетување на огради и ѕидови; 
доколку има  порта за влез и на почеток од  
планинарска патека користете ја.

7.  Оставете ги портите како што сте ги нашле при 
влез (отворени или затворени).

8.  Бидете внимателни спрема животинскиот свет, 
изворите на вода, растенијата, дрвјата.

9.  Движете се во средината на патеката и 
не газете по вегетацијата на рабовите од  
патеката.

10. Земете го вашиот отпад назад дома, дури и за 
биоразградливите предмети  се потребни  многу 
години да се разградат.

11. Избегнувајте  ги сите можни ризици за 
предизвикување  пожар.

12 Не правете врева.
13. Децата нека бидат во ваша близина и 

контролирајте  ги за време на пешачењето.

Забелешка: Патеките во Р. Македонија се  подготвени во 
соработка со сопствениците на земјиштето. Но, ова не се 
однесува на патеки во сопственост и уредени со договор.

ДВИЖИ СЕ 
БЕЗБЕДНО

НИЗ 
МАКЕДОНСКИТЕ 
ПЛАНИНИ

Федерација на 
планинарски 
спортови на 
Македонија

Проект подржан од програмата на ЦИВИКА Мобилитас



Чекор 4: Во текот на акцијата
•  Чувајте ја мапата/ЏПС-от на раката за да следите каде се 

наоѓате.
•  Ако сте во група, останете заедно и внимавајте на 

другите.
•  Избегнувајте стрмен терен и непотребни ризици
•  Бидете свесни и за другите лица што  се движат по  

патеката, особено  ако се движите по потесни патеки
•  Запомнете, вие сте одговорни за вашата безбедност
•  Не брзајте, направете пауза и уживајте!

Чекор 1: Изберете внимателно
Дали сакате енергично пешачење или лежерна прошетка?

•  Колку долго, сакате да пешачите?

•  Изберете патека што  одговара на учесниците во  вашата 
група

•  Консултирајте се со планинарски водич регистриран во 
ФПСМ

•  Побарајте совет од локалното население за вашата 
патека

•  Дали постои патека од националната мрежа или друга 
бележана патека во близина?

•  Каде може да се купи книга или карта на патеката што  
дава опис за патеката и регионот  на вашата посета?

•  Дали имате детална карта на регионот? (1: 50.000 или 
подетална)

НАПОМЕНА: Ако не сте сигурни за читање на 
картата и користењето компас,  придржувајте 
се строго до бележаните патеки.

Најчеста повреда на планините е на глуждот или на 
долниот дел од нозете. Обично тоа е резултат на 
лизгање или на пад. Доколку носите удобни високи 
планинарски чевли за пешачење со добра поддршка 
на глуждот и ребрест ѓон, ризикот од повреди е 
значително помал.

Чекор 2: Планирањето е клучен фактор за безбедност
•  Проверете ја временската прогноза и планот за 

пешачење

•   Правете паузи - најмалку еден час за секои 4 километри

•  Додајте екстра време за тешките делови  од рутата, 
одмор, ручек и фотографирање.

•  Треба да знаете кога  се стемнува . Планирајте да ја 
завршите прошетката пред зајдисонце.

•  Не е безбедно  да пешачите сам

•  Оставете информација  за вашите активности и 
не заборавајте да ги контактирате тие лица после 
враќањето,за да знаат  дека сте се вратиле безбедно..

Чекор 3: Облека и опрема
•  Секогаш носете водоотпорна јакна.

•  Носете високи планинарски чевли погодни за нерамен 
терен.

•  Носете доволно храна и течности.

•  Мобилниот телефон може да биде корисен во итен 
случај,но не сметајте на него  како главна помош поради 
лошата покриеност во одредени планински региони.

•  Дополнителни предмети потребни за пешачење на 
планина:

-  Мапа и компас,

-  Топла облека, капа и ракавици се неопходни во текот 
на целата година,

-  Водоотпорни навлечни панталони, свирче, комплет 
лична прва помош и високоенергетска храна.

Информирате се за промените на  временските 
услови, особено  ако се влошуваат, за да бидете 
подготвени да ја промените рутата или пак да се 
вратите назад

Чекор 5: Ако нешто тргне наопаку
•  Ако мислите дека сте се изгубиле , погледнете околу 

вас, размислете за тоа како сте стигнале до таму, а 
потоа погледнете во мапата и обидете се да ја утврдите  
локацијата.

•  Ако ви треба помош во итни случаи, јавете се  на 
телефонскиот број 195.

•  Однесувајте се кон повредените според  вашите 
способности и згрижете ги  во топла и удобна положба.

•  Уверете се дека другите членови на групата се безбедни 
ако се потребни неколку часа додека пристигне помош 
од екипата за спасување.

Македонија изобилува со прекрасни предели. 
Планинарењето е најдобриот начин тие предели да 
ги посетите и да бидете поблиску до природата.

За време на активностите во планина постојат 
ризици и потребно е да се преземат мерки на 
претпазливост. 

Постојат многу неозначени планинарски патеки 
што минуваат низ: шуми, пасишта, планински 
врвови и долини, национални паркови и доколку не 
сте искусни во читањето топографски мапи или ЏПС 
уред со претходно вметнати  патеки, побезбедно е 
да останете на означените планинарски  патеки.

Бидете подготвени за променливи временски услови. 
Во еден ден може даимате  пеколно сонце, силен 
ветар и обилни дождови.

Ако имате сомнеж во врска со вашето здравје и 
физичката подготвеност , пред да преземете 
активност што  може да биде физички напорна, 
консултирајте се со вашиот матичен лекар.

Уредените паатеки  во Р. Македонија имаат 
црвенобела маркација (Кнефелцова маркација, 
црвен круг со бела средина или земни ленти, 
црвенобели маркации)


